
 

 

 

 هذا ما يقوله أكتب إلى
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ـــالك كنيســـــ.م1  ـــ  ة : ــ

  أفسس       

  ة(ـوبــبـحمـ)ال+ معناها : 

ـــــدم + فى تركيا    رها ــ

1األتراك فى القرن     1  

 تيموثاوس  :أسقفها + 

 أو إسيموس       

ــه اــ  هـيَقُولُ ذَ

ــــمُمْسِـالُْ   ةَـَعـْسّبـال كُـــ

اكِبَ  هِ،ـِنــيمِـيَ فِي الْكَوَ

ـــوَسَ فِي يــاشِـَمـالْ  طِـ

ــنَـَمــالْ عِـبْـَّـسال ــــايِـ ــــ  رِـ

ــــَّــيبِـذَّهَـال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  :ةِـــ

 

 أنا عارف
 وَصَبْرَكَ وَتَعَبَكَ أَعْمَالَكَ .1
ـــتَقْ الَ كَـَوَأَنّ .2 ـــ ــــ  أَنْ دِرُـــ
ـــــاألَشْ مِلَـَـتحْـتَ ــــ ـــ ـــ ــــ ارَـ   رَ
 ينَـائِلِــقَـالْ تَـرَّبْـجَ دْـوَقَ . 3

 لًا،ـــرُسُ واــُوَلَيْس رُسُلٌ إِنَّهُمْ
ــفَوَجَ ــــــياذِبِـكَ مْـهُــدْتَــ  .نَـ

 صَبْرٌ، وَلَكَ احْتَمَلْتَ وَقَدِ .1
  اسْمِي أَجْلِ مِنْ وَتَعِبْتَ .5

ـــوَلَ      ــــ ــــتَكِ مْـ ـــ ـــ ـــ ــــ  لَّـ

  بَّتَكَـحَـمَ رَكْتَـتَ كَـأَنَّ + 

ولَ     ـــاألُ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  .ىــــ

ـــــ+ الم      رض : فتورــــ

ـــيت و ر و   ـــ ـــ ــــ ـــــ  نـ

ــحيـال  ـــروحيـاة الـ ـــ    ةـ

ــــ+ الع ـرْ الج : ـ ــ  فَاذْكُ
 وَتُبْ سَقَطْتَ أَيْنَ مِنْ
ـــلِ +  اعْـمَـ  األَعْـمـَالَ وَ
ـــى     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ولَ  األُ
ــــحس)     نفس ،ــاب الــ
ـــورج       ع إلى نفسهــ

ــ+ األول ــــ ـــ  ى:  أعمال ـ
ـــمخـال     صالة ـدع ، الـــ
ــــــحال    ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ   (ارةــ

 وإال فإنى : 

 بٍـرِيـقَ نْـعَ كَــــيِآت + 

 مِنْ مَنَارَتَكَ وَأُزَحْزِحُ + 

ــــَهـانِـكَـمَ     ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  اـــ

ــــلَ إِنْ +  ـــ ـــ ــــ  .تَتُبْ مْـ

 اإلنذ ار بفقد مكانته )  

ــــعن      زعــد اهلل أو تنــ

ـــــنـه مـــــتدمـــخ      ه(ــ

ـــأَعْمَ تُبْغِضُ كَـــأَنَّ  الَـ

وِيِّـُّنـال  تِيـالَّ نَـــــيقُوالَ

ـــأُبْغِضُهَ ــأَيْضً اــأَنَ اـ  اـــ

 مَنْ
 لَهُ

ُذُنٌ
أ

 
ْمَعْ

ْيَس
فَل

 
 مَا

لُهُ
َقُو

ي
 

وحُ
الرُّ

 
ِسِ

َنَائ
ِلْك

ل
 

 مِنْ يَأْكُلَ أَنْ فَسَأُعْطِيهِ

 فِي الَّتِي اةِـَـيَـحالْ رَةِـشَجَ

ــــفِ وَسَطِ وْسِـ  .«اهللِ رْدَ
 
 (  أن يشبع من المسيح )

ـــــ.م2 ـــ ــكنيسالك ـ  :ة ــ

 اــــسميرن

ـــ+ معناه ــــ ــــ)الما : ــ  ره( ـ

ــــي+ ازم ـــــــــ ـــاليــر حـ ـــ ــــ  اًـ

 وسـاربــوليكـب أسقفها :

ا  يَقُولُهُ هذَ

وَّلُ +  اآلخِ األَ ــــوَ ــــ ـــ  رُـــ

ـــكَ ذِيـالَّ +  ــتًـْـيمَ انَــ   اـ

ــفَعَ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  اشَــ

ـــــ) اإلل  ــــ  ه  ، األزلى ــ

ــــــاألب    ــــ ـــ ـــــــ   دى(ـــ

 أَعْمَالَكَ رِفُاعْ أَنَا

عَ رَكَـــوَفَقْ كَـَـتوَضِيْقَ +    مَ

ــــأَنَّ     ـــ ــــ ـــغَ كَـــ ــــ ـــ ـــ  نِيٌّـــ

  إِنَّهُمْ: الْقَائِلِينَ وَتَجْدِيفَ + 

ا واــسُـْـيوَلَ ودٌـــيَهُ      يَهُودً

عُ هُمْ بَلْ +    .الشَّيْطَانِ مَجْمَ
 

  
ب

عتا
جد 

يو
ال 

 
  

ــــمِمَّ بَتَّةَـالْ فِـتَخَ الَ+    اــ
 بِهِ تَتَأَلَّمَ أَنْ عَتِيدٌ أَنْتَ  
ا +   عٌــمُزْمِ إِبْلِيسُ هُوَذَ
ـــبَعْضً يُلْقِيَ أَنْ  مِنْكُمْ اـ

  تُجَرَّبُوا لِكَيْ السِّجْنِ فِي
ـــضِيْ لَكُمْ وَيَكُون +   قٌـ
ـــعَشَ    ـــ ـــأَيَّ رَةَـ ــــ ـــ ـــ   امٍـ
ـــر عن قصــي) تعب      ر ـــ
ـــــتف -ة  دـــــمـال     رة  ـــ

 ة( ــتؤقــدودة مـــحم    

ــمِمَّ بَتَّةَـالْ فِـتَخَ الَ +     اـــ
 بِهِ تَتَأَلَّمَ أَنْ عَتِيدٌ أَنْتَ  

ـــــكُ +  ــأَمِينً نْــ  ىـــإِلَ اــ

  فَسَأُعْطِيكَ وْتِــــالْمَ    

ــيَـَـحالْ لَــيلِـإِكْ     ــــ ـــ    اةِـ

 وْتُـَمــالْ هِــؤْذِيــيُ الَـفَ + 

ـــَّـثال     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  انِيــ
 
ـــــوت األبـــمـ)ال    دى(ـــ

 :مثل الرسائل هذه فيها اشتركت عامة سمات هناك

 تلتها ثم المسيح؛ للسيد إشارة وهي الرسائل كل في تكررت "يقوله ما هذا" .بالطبع ليوحنا موجهًا كان األمر وهذا "..إلى أكتب" األمر بفعل الرسائل كل بدأت.1 
 وعبارة الحديث، بدء قبل "عارف أنا": مثل تعبيرات تكرار.التفسير في سيتضح كما لرسالةا يهاإل جهيو تيال سةالكني حالة تناسب التي السيد صفات من صفة
 .لبالغا بمكافأة الوعد قبل "يغلب من" وتعبير والتحذير، النصيحة بعد "فليسمع للسمع أذن له من"

 



 هذا ما يقوله أكتب إلى
 )حقيقة(

 صفة من صفات المسيح

 عارفأنا 
 

 لكن عندى عليك
 )عتاب(

 لكن عندك هذا التحذير النصيحة
 )تشجيع(

من له 
 أذن

 وصية()

 من يغلب
 )وعد(

ـــــم. 3 ــالك كنيسـ ـــ  ة : ــ

  برغامس

ـــ+ معن ـــ  ) إقتران(اها : ـ

ع على جبل ـــــ+ كانت تق

عال واشتهرت بمكتبتها 

ــدرســـرة مـــــوكث ـــتهـــ ا ـ

ـــــيسفـفلـال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ة ــــ

ـــــد  أسقفها : ـيـــ الــشهــ

ـــو ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  سكيريــــ

 مايقوله

ــــسه الــــالذى ل+   ف ـيــ

 دين ــحماضى ذو الـال   

 

ـــــم  ــاسـ )الـقــاضى الـح

م القاعع صاحب الكال

والـفاصـل بين مـا هــو 

حـق فى اإليمــان ومـا 

ــــل(  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  هو بـاعــ

 أنا عارف

ــمـأع+  ــــ  ك وأين تسكن ـالــ

 شيطان ــــرسى الـيث كـح   

 + أنت متمسك باسمى ولم 

 تى فىـانى حــمـر إيـتنك    

 ا كان ــتى فيهـام الــاألي    

ــــــهـاس شــبـيـتأن      دىـيــ

ـــــياألم     ــــــتن الذى قـ  ل ـ

 ث الشيطانــيدكم حـنـع    

ـــكــسي     ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ن ــ

 هُنَاكَ عِنْدَكَ نَّأ+ 
 بِتَعْلِيمِ مُتَمَسِّكِينَ قَوْمًا

 يُعَلِّمُ كَانَ الَّذِي بَلْعَامَ،
 مَعْثَرَةً يُلْقِيَ أَنْ بَاالَقَ
ائِيلَ بَنِي أَمَامَ  أَنْ: إِسْرَ

وْثَانِ، مَا ذُبِحَ يَأْكُلُوا  لأِلَ
ـــوَيَ ــــــزْنُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  .واــ
ـــــدك قَـنـ+ ع ـــ ــــ ـــ  وْمٌـــ

ــبِتَعْلِي ونَـــمُتَمَسِّكُ  مِـــ
وِيِّ ــــــيالنُّقُوالَ  الَّذِي نَـــ

ـــغِضُـأُبْ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  هُــ
المرض : عدم التدقيق 

ـــــيأثـوت ار ــرها باألفكــ
ـــهـولـتى حـال ــــ ـــ ـــ ــــ  ا  ـــ

 

 

 "فتب"

 )التوبة(العالج : 

 وإال   

ـــآتيك س+  ـــ  ريعاً ـ

ـــوأح    ــــ ـــ  اربهم ــ

ــــيف فمـبس    ـــ  ى ــ

 

 )وأقاومهم بسيف 

  الكلمة(          

    

 

  مِنَ يَأْكُلَ أَنْ .فَسَأُعْطِيه1ِ

ـــفَـخْـمُـالْ نِّـمَـالْ     ــــ ـــ   ى،ــ

ـيـا  ـيـا  –) األفـخـارسـت  يـح

ــــد(    ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  لألب

  بَيْضَاءَ، حَصَاةً .وَأُعْطِيه2ِ

ــــراءة(  ــــالن الـبـ ـــ ــــ  )إعــ

ــاسْ اةِـحَصَـالْ . وَعَلَى3  مٌــ

 هُـيَعْرِفُ الَ مَكْتُوبٌ دِيدٌـجَ

ــأَحَ  .«ذُـــيَأْخُ ذِيـلَّ ا غَيْرُ دٌـ

 خصوصية العالقة مع )

ـيـح(    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  الـمـسـ

ــــسـينـالك كــــــ. م1  ة : ـ

ــــاترا  ـــ ــ  ثيــ

ـــاها :  ـــ ــمـســرح(معن  ) ال

ـــديــيبلد ل+  ــعــائـا بـــ ة ــــ

ـــاألرج ـــوان إشتهــــ رت ـ

ــتج  -و ـادة ابلــبعـب ارة ـــ

ـــــاألرج ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  وان ــــ

ــــأسقفه األسقف  ا :ــــــ

ا  يَقُولُهُ هذَ

ـــــابْ+  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اهللِ، نُـ

  انِـــنَـيْـَع هُــــلَ ذِيـلَّ ا+ 

ـــنَ بِــيهِـلَـكَ    ــــ ـــ   ارٍ،ـــ

 النُّحَاسِ مِثْلُ وَرِجْالَهُ+

ـــقِـَالنّ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  :يِّـــ

 

 أنا عارف

ـــــَأَعْم+   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  كَـالَـ

ــــتَـبَّـحَـَوَم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  كَـ

ـــوَخِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  تَكَـدْمَـ

ــــوَإِيمَ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  كَـانَـــ

ــــــوَصَبْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رَكَـــ

  رَةَــياألَخِ كَـالَـمَـأَعْ وَأَنَّ + 

 عندى عليك قليل

  رْأَةَـــمَـالْ بُـتُسَيِّ كَـأَنَّ + 

ابَلَ      ولُــتَقُ تِيـلَّ ا إِيزَ

ـــإِنَّهَ       تَّىـحَ ةٌ،ـَّـيبِـنَ اـــ

ـــــغْـوَتُ مَـِلّـعَـتُ     ـــ  وِيَـ

  واــــزْنُـيَ أَنْ دِيــيبِـَع    

ـــذُب اـَم واــأْكُلُـوَيَ      حَــ

وْثَ       وَأَعْطَيْتُهَا.انِـلأِلَ

 عَنْ تَتُوبَ لِكَيْ زَمَانًا    

ــــإِنِّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يــــ

ـــقِـأُلْ الَ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــ

ــُلَيْكـعَ ـــــْقـثِ مْـ ــــ ـــ ـــ   لًاــ

ـــــَآخ ـــَمـوَإِنَّرَ، ــ ـــ ــــ ـــ   اـــ

ـذِي ـــــمْ ا لَّ ــــ ـــ ـــ ـدَكُ  عـِنْ

ــــبِ تَـمَسَّكُـــوا  ـــ ــــ   ــــهِـــ

ـــيءَ أَنْ إِلَى ـــ ــــ ـــ ـــ   أَجِــ

ــهَ+ ـــقِيهَـأُلْ اـــَأَن اـ ـــ ـــ   اــ

ــــفِ فِي   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رَاشٍ،ـ

الَّذِينَ+   مَعَهَا يَزْنُونَ وَ

 ةٍـــعَظِيمَ ضِيقَةٍ فِي   

  ونَـوبُـُـتيَ الَ كَانُوا إِنْ ،

ــــأَعْمَ نْـعَ    ـــ ـــ ــــ  هِمْـالِـ

الَدُهَ+   وْ   أَقْتُلُهُمْ اــوَأَ

ــــــسالْـبِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  فـيــ

 
 

ــــوَيَحْ يَغْلِبُ وَمَنْ ـــ ـــ  فَظُـ
ــأَعْمَ ــــ  هَايَةِـِنّـال إِلَى الِيــ
ـــــفَسَ ــــ ـــ ـــ ـــأُعْطِيــــ ــــ ـــ  هِـ
 مِ،ــــاألُمَ عَلَى انًاـــلْطَـُس+ 
  بٍــيضِـَقــــبِ اهُمْـرْعَـَـيفَ+ 
ــــمِ    ـــَح نْـــ ـــ ــــدِيـ ــــ ـــ   دٍ،ـ
 رمز للقوة والسلطان  )   

  قيادةـحسم فى الـوال     
ـــيوجــــتوال      ــــ ـــ ـــ  ه (ــ
ــــيَـآنِ تُكْسَرُ كَمَا+    مِنْ ةٌــ
ــــَخ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زَفٍ،ـــ
ــأَنَ ذْتُــَأَخ كَمَا+  ــأَيْضً اـ   اـ
ـــأَبِ عِنْدِ مِنْ     ـــ ــــ ـــ ـــ  يـــ
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ــنـريـالقديس اي ــــ  اؤس ـــ
ـــاحص الكلى )   الـفـــــ

 والقلوب (         

 

ــــأَكْثَ     ـــــِم رُـ ولَى نَـــ   األُ
ــزِنَ     ــاهَـ  .تَتُبْ وَلَمْ اــــ

ــامل على  المرض :   تجـ

ـــحق                 حـساب ال

 كما كان سلطان اإلبن  )
ــــكام" المسيح"     الً : ـ

ـــضـهكذا سيكون أي     اً ــ
 من نـــيـبغالـسلطان ال   
ـــائـنـأب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ( هـــ

 + وأعطيه كوكب الصبح
 ) السيد المسيح هو ذاته 

 ر ــيمنـصبح الـكوكب ال  
 يهب نفسه لكل واحد    
 وته (  ــــمن ورثى ملك   

 هذا ما يقوله أكتب إلى
 )حقيقة(

 صفة من صفات المسيح

 أنا عارف
 

 لكن عندى عليك
 )عتاب(

 التحذير النصيحة
 

 لكن عندك هذا
 )تشجيع(

من له 
 أذن

 وصية()

 من يغلب
 )وعد(

ــ. م5 ــ ــ ــــالك كنيسـ ــ ــ  ة : ــ

 سادرس 
ــا :  ــ ـــة ( ) معناهــ  بــقـيـ

ــم+  ـــنــديـ ـــ ــــ ـــ  ة علىـــ

ـــركيــل فى تـــبج      ـــ  ا ــ

ـــون ا :ــــــأسقفه ـــ  مليـت

ا  يَقُولُهُما   هذَ

  لَهُ الَّذِي           

ـــــَسَبْع+  احِ ةـ وَ   اهللِ أَرْ

اكِبُ والسَّبْعَةُ+    :الْكَوَ

ــــو فاحص+  ـــ ــــ  ) فه

ــاق بروحه        األعمـــ

ـــدوس        ـــ ـــ ــــ ـــ  القـ

 وصاحب السـلطان +

ــائس (       على الكنــ

 أَعْمَالَكَ، عَارِفٌ أَنَا 
  حَيٌّ أَنَّكَ اسْمًا لَكَ نَّ+ إَ
ـــــيْـمَ وَأَنْتَ    ـــ ـــ ــــ  .تٌــ
  أَعْمَالَكَ أَجِدْ لَمْ ألَنِّي+ 
ـــــكَامِلَ    ــأَمَ ةًـ  .اهللِ امَـ
ـــــد :     ـــ ــــ  )حى بالجســ
 ميت : بال حياة أمام   
ــالك فى     ــــ ـــ  اهلل وه
ـــــة(     ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ  األبديــ

ـــادة  ــــ ـــ المـــرض : العب
الشكلية والمظهــــرية 

ـــادة   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى العبـ  فــ
ــاً : له شهـرة  ــ لك إسمــ
وصيتاً حسناً عند الناس 
ـــارف  ــــ ـــ ـــ لكن اهلل عـــ

ــــ ـــ ــــ ـــ ــــة الـحقـيـقـــ ـــ  ـــ

 العالج :
ــسَ كُنْ.1 ـــ ـــ ــــ ـــ اـــ    اهِرً
ــوَشَ. 2 ــــ  بَقِيَ، مَا دِّدْـــ
  أَنْ عَتِيدٌ وَــــهُ الَّذِي    
ـــيَمُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  وت.ـــ
ـــأَخَ كَيْفَ . اذْكُر3ْ   ذْتَـ

  وَاحْفَظْ تَ،ـــوَسَمِعْ    
ــــوَتُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  بْـ
 ) استيقظ من الموت + 

ـــــى       ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  الـروح
ـــن +  ــا بقى م  إنقـــذ مــ
ــاتك     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  حي

 + أو بقى من الراعيــــه 
ــــاعرك  ـــ ـــ ـــ +افتكر مشـ

المعمــوديــة : األولى 
ـــ ــانـ، ومبادئ اإليمــ  ــ
ـي ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  حى ( ــالـمســـ

 تَسْهَرْ، لَمْ إِنْ فَإِنِّي

 كَلِصٍّ، كَــعَلَيْ أُقْدِمْ+

الَ    سَاعَةٍ أَيَّةَ تَعْلَمُ وَ

ـــأُقْ   ـــ ـــ ــــ  .عَلَيْكَ دِمُــ

 

) حكم اهلل عليه : ألنى 

ة ـــلم أجد أعمالك كامل

ــأم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ام اهلل ـ

ـــتسم ـ+ إن ل ـــ ـــ ر ــهــــ

ــــته " ــــ ــــ   ("ـــكاونــ

 

 قَلِيلَةٌ أَسْمَاءٌ دَكَـــعِنْ.1

 يُنَجِّسُوا لَمْ سَارْدِسَ فِي

ــثِيَ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ابَهُمْ،ـ

ــــــفَسَيَمْشُ. 2  مَعِي ونَـ

 ألَنَّهُمْ بِيضٍ ثِيَابٍ فِي

ــــــُّحِقـتَـسْـمُ ــــ ـــ ـــ ــــ  ونَــ

 

ــاء قليلة  ) عندك أسمــ

قله يسلكوا  ...........: 

ــــ ـــ ـــ ــاوهبنقــــ ــــ ـــ ـــ  (ـــ

 

 

 من يغلب فذلك : 

ــا، ثِيَابًا سَيَلْبَسُ.1 ـــ ـــ  بِيضً

  ) دليل النقاوة( 

  مِنْ اسْمَهُ وَــحُـأَمْ وَلَنْ. 2

ــــحَيَـالْ سِفْرِ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اةِ،ــ

 المعمودية ()كتب يوم 

ــــأعترف بــاسمـه 3 . وســ

 أمام أبى وأمام مالئكته 

ــام  ) سيعلن الـمسـيح أمــ

ـــالئـكـتــه  ـــ اهلل اآلب ومـ

 (قداســة هـــذا اإلنســـان
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ــــــسـيالك كنـــ.م6 ــــ  ة : ــ

 فيالدلفيا

 )محبة األخوة(معناها : 

رضت ـــارية تعـمدينة تج

 حتـفأصب زل كثـيـرةلزال

ــــيقـف ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  رةـ

 

 كودرانوس أسقفها :

 

ا  يَقُولُهُ هذَ
ــــقُـالْ+  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دُّوسُــ
ـــــحَـالْ+  ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قُّ،ـ
اوُدَ، مِفْتَاحُ لَهُ الَّذِي +  دَ
الَ يَفْتَحُ الَّذِي+    دٌـأَحَ وَ
ــــلِـغْـُي     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قُ،ـ
الَ قُـلِـغْـوَيُ+  ــأَحَ وَ ـــ  دٌــ
ــــتَـفْـيَ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  :حُــــ

ــــة  ــــ )الـكلى الـقدا ســـ
الـعـادل فى أحـكامـــه. 
يـفتـح لـلتـائـب ويغلق 
ــــة(  لـلـرافـضـيـن الـتوب

 : أَعْمَالَكَ عَارِفٌ أَنَا
 قَدْيسيره وَ.ألنك لك قوة 1
ــــتِـمَـِكَل تَـفِظْـحَ    ـــ ــــ ـــ   يـ
ـــاسْمِ رِــــتُنْكِ مْــوَلَ.  2  .يـــ
 . ألنـك قد حـفظت كلمة 3

ـــــرى      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  صـب
 ) يـسيـره: نـسـبـة إلى قلة + 

ــــد د شـعـب      ـــع ـــ ــــ  (ـــهـــ
ـــكَلِمَ فِظْتَـحَ كَـألَنَّ+  ـــ   ةَـــ
ـــبْـصَ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  رِي،ـــ
 تـمسكت بكالمى وقت     
ـــروفك      ــــ  الـتـجـارب وظـ
ــــة      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  الـصعـبــ

    

 

 

 

ــأَنَ هَا   . سَرِيعًا آتِي اـ

  دَكَـنْـعِ اـَمـبِ كْـمَسَّـتَ+ 

ــــرِيعًـسَ آتِي اـأَنَ اـهَ  . اــ

ـــعِنْ اـبِمَ كْـَّمَسـَت+    دَكَـ

 إِكْلِيلَكَ  أَحَدٌ يَأْخُذَ لِئَالَّ

اً ـعـريــا آتى سـا أنـه  

ر ـذيــحت: 

ــــــتلمـل ن ــن مــــيـيوانـ

ــ ــــونـنـديـدوم القــ ـــ ة ـ

ــلتـع لـيــجشتو ن ــيـبائــ

ـــديـاهــجمـوال ــــ ـــ ـــ   نـــ

ــهَ.1 اـانَــ  تُـلْـعَـجَ دْـقَ ذَ
 ا ــــوحًـمَفْتُ اـابًـبَ كَـامَـأَمَ

ــــم  ــــ  ) يـفـتـح أمـامـهــ
 الملكوت(         

اـَهن.2  الَّذِينَ عَلُـأَجْ ذَ
عِ مِنْ  ... الشَّيْطَانِ، مَجْمَ

ا  أْتُونَـَي مْـيِّرُهُـأُصَ هنَذَ
ونَ  رِجْلَيْكَ، أَمَامَ وَيَسْجُدُ

ــــأَنَ أَنِّي ونَـــرِفُــوَيَعْ  اــ
ــــتُـبْـَـبأَحْ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   .كَـــ
 سَاعَةِ مِنْ سَأَحْفَظُكَ.3
ـــــدةةِ ـرِبَـجْـَّـتال ـيــ  الـعـت
 .ها أنـا سأتى سريعاً 1

ا هُـلُــَعـفَسَأَجْ.1    فِي عَمُودً
ــهَيْكَ    ـــإِلهِ لِــ ــــ ـــ ـــ  ي ـــ
 )كالعمود الثابت قريب   

ــــــى(     ـــ  مـنـى ومـن أب
ال2َ  إِلَى يَخْرُجُ ودُـــيَعُ . وَ
ـــخَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابـت( ارِجٍ ـ  )ثـ
ـــعَلَيْ .وَأَكْتُب3ُ ـــ  اسْمَ هِـــ

وإسم مدينة إلهى إِلهِي 
ـــديــجيم الــأورشل ــــ ـــ  دة ــ

)له مواعنة أبـــــدية فى 
ــاء( ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  الـسمـــ

اس1ْ ــدِيـَـجالْ مِيـــ. وَ ـــ  دَ ـــ
)أعلن إنـتسابه لى وألبى  

ـــوات  ( ولملكــوت السمــ

ــــ. م7 ـــالك كنيسـ ــــ  ة :ــ

 الالودكيين 
 )حكم الشعب(معناها : 

 س ــكانت أغنى الكنائ+ 

ـــسال    ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ع ـبـــ

 ة ـة الودكية زوجـسبـن+ 

ــــثوس الـانطيخ    ـــ  انى ـ

 + كنيسة األيام األخيرة 

 

أسقفها : تعاقب عليها 

اوريليوس ثم سفاريوس 

ـــــاألسقف الش ـــ  ـدـيهـــــــ

ا  يَقُولُهُ هذَ
ــــياآلمِ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نُ،ـ

 الصَّادِقُ األَمِينُ الشَّاهِدُ
اـبَ ، ــــَلِيقـخَ ةُئـدَ  :اهللِ ةِــ

األمين لـقب يـــخـص ) 
اهلل وحده بمعنى الحق 
ـــق ـــ ـــ ــــ ـــ  أو معلن الـح

ـــادق   ـــ الـشــاهـد الـصــ
ــاهد  ـــ ـــ األمـيــن : الـش
ــــل  ـــ ـــ والفـاحص لكـــ
األعمال وهو أن حكم 
فحكمه الـنهائى ألنــه 
ــادق  ـــ ــــ ـــ ـــ  أمـيـن وص
بـداية خليقة اهلل : أى 
رأس وصاحب وبــادئ 
ـــة كلها ( ـــ ـــ  الـخليقــــ

 : أَعْمَالَكَ عَارِفٌ أَنَا

ــــأَنَّ+  ـــْـسلَ كَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تَــ

ــــَب    ـــ اـ الَ ارِدً ــَح وَ ــــ ـــ اــ  .ارًّ

ا كُنْتَ لَيْتَكَ  وْ بَارِدً ا أَ  !حَارًّ

 

مرض( : ـ) ال مشكلة الكنيسة

ـــى  ــــور الـروحـــ ـــ ـــ  الـفـتــ

فذلـك أعلن أنـه األمين  +

والـشاهد األمين الـصادق 

الـذى يحكـــم بـالعدل وال 

ـــــى  ـــ ـــ ــــ ـــ  يـقـبـل الـتـراخ
 

 :تَقُولُ ألَنَّكَ

ـــوَقَ غَنِيٌّ اـأَنَ إِنِّي+    دِـــ

ــاسْ    ــــ ـــ ـــ ـــ   تُ،ـيْـنَـتَغْـــ

الَ+  ــــإِلَ يـلِ ةَـاجَـَح وَ   ىـ

ــــئشَ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ،ــ

ـــأَنَّ مُــتَعْلَ تَـْوَلَس +   كَــ

 ) بال  قِيُّــــــَّـشال تَـأَنْ   

ــــادة(     ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  سعـ

ال     ) تخلى عن  بَئِسُـْوَ

ـــركة(     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  الشـ

ـــــوَفَقِي    ـــ   ىــوَأَعْمَ رٌـ

 .انٌـــرْيَـوَعُ)روحـيـاً(    

ـــــة(     ـــ ـــ ــــال نعمـ  ) ب

 العالج :
ــعَلَي رُــيــأُشِ    ـــ ـــ ــْـ ــــ  كَـ
  ذَهَبًا مِنِّي تَشْتَرِيَ أَنْ +
ـــــالنَّـبِ ىـًّصَفـمُ    ـــ ــــ     ارِـ
ــــستَ لِكَيْ    ـــ   نِيَ،ـْغـتَـْـــ
 -) أى يقتنى المسيح  

 (د ـــسـجمتـه الـــــاإلل   
  يْـلِكَ اـضًــيبِ اـابًـَـيوَثِ+ 
 رُـــيَظْهَ فَالَ سَ،ـبَـتَلْ   
ـــتِــرْيَــُع زْيُـــخِ    ـــ  .كَـــ
ــوديــــمعمـ)فى ال     ةـ

 (ـا الرب يسوعنــسـبل    
 بِكُحْلٍ عَيْنَيْكَ وَكَحِّلْ+ 
ــــتُبْصِ لِكَيْ    ـــ ــــ ـــ ـــ  .رَـ
 ) التأمل فى الوصايا   

 ة التى تنير ــهيـاإلل    
 روح ـن ، الــينــيعـال    
 تح دس الذى فـقـال    
ــان الـتالمـيـذ       أذهــ
ـيـفـهموا الكتب(      ل

اــــَهك ـــألَنَّ ذَ ـــ ــــ ـــ ـــ   كَــ

ــــاتِـَف+ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ   رٌ،ـ

اـبَ سْتَـوَلَ الَ ارِدً ا،ـحَ وَ   ارًّ

ـــــزْمِـمُ اـأَنَ+  ــــ ـــ  أَنْ عٌـــ

ــــــَقَيّـأَتَ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   أَكَـــ

ـــمِ ــــ ـــ ـــفَمِ نْـ ـــ ــــ ـــ   .يـ

ـــــقُـتَ كَــألَنَّ ــــ ـــ ـــ  : ولُــ

ــــغَنِ اـأَنَ يـإِنِّ ــــ ـــ ـــ   يٌّــــ

ــــَوَق ــــ   تُ،ـْـينَـغْـتَـْاس دِـ

 

ــبُّـأُحِ مَنْ لُّــكُ إِنِّي ـــ  هُـــ

وَبّ ؤَدِّبُ هُـُـخِأُ  فَكُنْ. هُـوَأُ

ـــــيُـَغ ـــ ـــ ــــ ـــ اـــ  وَتُبْ ورً

 يَغْلِبُ نْـــمَ
 : فَسَأُعْطِيهِ

 يــــــــمَعِ يَجْلِسَ .أَن1ْ
 كَمَا شِي،ـــــــرْعَ يــفِ

 اــــــــــــــأَيْضً اـأَنَ غَلَبْتُ
عَ وَجَلَسْتُ  فِي أَبِي مَ

 .هِــــــــــــــــــــــــــــــعَرْشِ
)كـــــالم تشـجيعى أخـيـر 
يحـثـنـا فيــــه الـسيد على 
الغلبة والنصره فقد جـاز 
ـراً  ــ اآلالم وخــــرج منتصـ
وأعطى أبناءه المؤمنين 
الـقـــدرة على هذا  أيـضـاً 
ـــه  بمسـانـدتـه لهم وألنــ
ــــد غلب ( ـــ  بـجـسـدنـا قـــ
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